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ESCLARECIMENTO

Munícipes purezenses, diante de uma situação exposta nas redes sociais sobre as
condições das estradas de Pureza, queremos esclarecer que não podemos intervir contra
a natureza, ou seja, não controlamos as chuvas ou a falta dela. Quanto aos transportes
escolares (mesmo com todos os transtornos que vivenciamos nos anos de 2013 a 2016
onde foram perdidos  recursos  para  tal),  desde 2017 que  a  gestão  municipal  tem se
preocupado e tentado minimizar a falta destes, e, muito tem se esmerado pra que as
aulas não sejam prejudicadas, fato é que iniciamos o ano letivo em tempo hábil, caso
que não acontecia alguns anos.  Pelo motivo de um dos ônibus ter quebrado, isso não
significa  que  os  nossos  transportes  estejam  sucateados,  ao  contrário,  todos  tem
manutenção permanente, mas, como já foi acima citado, não controlamos a natureza e
infelizmente inconvenientes acontecem. No ano de 1997, carros de “pau-de-arara” eram
utilizados para transportar os alunos dos Distritos até as escolas da Zona Urbana com
chuva ou sem chuva, hoje temos ônibus para trazê-los e foi implantado em algumas
escolas o Fundamental II, justamente para amenizar essas condições na vida de nossas
crianças. Ou seja, muita coisa mudou. As estradas. Sim. Essas precisam realmente ser
revitalizadas, coisa que essa gestão tem feito nada medida do possível, mas em 1997
temos certeza que eram bem piores. Quanto às escolas, informamos que os recursos do
PDDE foram perdidos nos anos também já citados e a nova gestão já tomou todas as
providências  cabíveis  e  estamos no aguardo das liberações  dos valores  que já estão
depositados, mas que não depende da prefeitura ou da Secretaria de Educação municipal
para realizá-lo. Porém, tem sido feito a manutenção física nas escolas e CMEI’s, melhor
agilidade  na merenda e  entrega de materiais  didáticos  e  de expediente.  E perante  a
situação que Pureza passou na última gestão relacionado aos descontroles financeiros
que houveram, de projetos na educação que nunca foram adiante e sim de perdas quase
irreparáveis de recursos essenciais para a manutenção não só da Secretaria de Educação,
como também da Saúde, Assistência Social e outras secretarias, podemos afirmar que, a
gestão atual tem tentado fazer o seu melhor para agilizar a vida do purezense. Falta
muita coisa? Sim, falta. Neste momento, tudo é prioridade em nossa cidade, no entanto,
aos poucos vamos mudando a nossa realidade e claro, precisamos de sugestões e criticas
com o objetivo primordial  de valorização do bem-estar  do povo purezense.  Abaixo,
segue em anexo as atividades de 2017 realizadas pela Secretaria de Educação.

_______________________________________
João Maria Tavares da Silva

Secretário Municipal de Educação
Portaria N°: 06/17 Pureza/RN
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RESUMO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2017

• Renovação dos Conselhos; 

• Lançamento do PACTO Nacional pela Alfabetização na Idade Certa PNAIC 2017; 

• Adesão ao Programa Brasil Alfabetizado ( programa do governo Federal em parceria

com governos Estadual e Municipal; 

• Parceria da SEMED com a Secretaria Municipal de Esporte – Projeto bom de bola 10

entre outros; 

  Aulas de campo proporcionado em parcerias com Secretaria de transporte

Transporte para conduzir os árbitros para os jogos do campeonato nos distritos do nosso

município;

. Transporte para levar os alunos especiais para APAE em Ceará Mirim;

Ajuda de custo para um aluno com necessidade especial que vai 03 três dias por semana

para Natal;

Continuação dos transportes dos universitários 

  • Adesão ao Projeto Trilhas;

. Adesão ao Programa Mais Novo Educação para 2018; 

• Visita Pedagógica nas escolas municipais e CMEIS;

 • Organização e apresentações da festa ao dia alusivo ao dia das mães, promovida pela

SEMED (Secretaria Municipal de Educação.)

 • Organização e apresentação de festa Junina nas escolas;

 Encerramento  do  1º  semestre  com  apresentações  culturais  referentes  ao  projeto

Literário desenvolvido nas escolas municipais e CMEIS; 

Formação continuada para profissionais da educação coordenadores.

Letramento familiar 

• Participação no Curso de Extensão de Educação Infantil - Brasil Carinhoso;

 • Participação no Curso de Pós-graduação oferecido pelo IFRN;

  Formação para professores  do 6°  ao 9°  ano Obama-  Objeto  de Aprendizagem da

Matemática, ofertado pelo Instituto Metrópole Digital- IMD em parceria com a UFRN;

• Participação e Organização da gincana com apresentações culturais em comemoração

ao dia do estudante, promovida pela Secretaria Municipal de Educação. 

• Exposição Cultural dos CMEIS; 

• Elaboração e aplicação de simulados da prova Brasil;
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• Participação na aplicação da prova Brasil – 5º e 9º ano

. Ações e acompanhamento com a nutricionista nas escolas;

. Jornada de Alimentação de Educação Alimentar e nutricional em todos os Centros de

Educação Infantil do município;

. Implantação da Horta Escolar Pedagógica; 

. Grande encontro alusivo ao I Dia da Merendeira;

. Encontro para discutir Agricultura Familiar e PNAE no município;

. Parceria com o Instituto de Medicina Tropical e PIBID da UFRN;

. Parceria com a Ceará Mirim Agro Industria. 

Diante dessas perspectivas, desenvolvemos um trabalho com o objetivo de dar o

melhor na direção desta Secretaria. Não podemos deixar de relatar a importância que as

escolas tiveram na condução dessas ações, desenvolvendo as atividades e fazendo um

trabalho de equipe comprometida com a qualidade da educação. Ressalto aqui, o esforço

coletivo de toda a equipe da SEMED e demais educadores que participam desse projeto:

“Educação para todos ”. Agradecemos a todos os servidores que contribuíram para que

essas  ações  pudessem  ser  realizadas.  Queremos  aqui  também  ressaltar  o  apoio

incondicional do Prefeito Municipal o Sr. João da Fonseca  Moura Neto bem como ao

Secretário de Educação João Maria Tavares  da Silva.
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